
Кожного дня ми стежимо по 
телебаченню за подіями у Криму. 
Захоплюємося мужністю наших вій-
ськових. Але мало що знаємо про 
позицію самих жителів півострова. 
«Відомостям» вдалося зв’язатися з 
підприємцем із Севастополя, голо-
вою Комітету солдатських матерів 
України Надією Савіцькою. 

Перш за все ми запитали у Надії 
Юріївни про настрої кримчан. 

— Вони дуже різні, — каже пані 
Надія. — Одні за приєднання до 
Росії, інші категорично проти. У 
самому місті російських військових 
практично немає. Я бачила їх броне-
транспортери, коли їхала у Балакла-
ву. Плакати хотілось. А у Севасто-
полі буквально звірствують місцева 
самооборона та козаки. Люди на-
страхані. Вони реально бояться. 
Недарма референдум перенесли на 
16 березня. Інакше нерви можуть не 
витримати, й усе більше громадян 
будуть налаштовані проти крим-

ського уряду. Особливо хочу відзна-
чити мужність наших військових. Їх 
постійно провокують, принижують. 
Найстрашніше, що не дають завози-
ти продукти, від’єднали від води. Не 
пропускають навіть рідних, які хо-
чуть принести елементарне — обід, 
засоби гігієни. Буквально на вихід-
них ситуація була критична. Я хо-
дила у місцеву адміністрацію, про-
сила, щоб дали можливість завезти 
харчі. Послухали. Зараз є продукти 
на тиждень. Що буде далі — не знаю. 
Ситуація абсолютно непередбачува-
на. Я дуже хочу, щоб люди зрозуміли 
правильно: у військових частинах 
Криму на складах дуже багато зброї 
і боєприпасів. Не дай Бог, якийсь по-
стріл чи ще щось — і все це рване, 
може зруйнувати пів-Севастополя. 

— Яка вам потрібна допомога?
— Я тут по телебаченню бачу, 

що для військових збирають гро-
ші, відправляють продукти. Можу 
вас запевнити, що до частин вони 
не доходять. Можливо, зупиняють 
на блокпостах. Тому якщо хочете 
реально допомогти, то можна пере-
казувати гроші на рахунки благо-
дійної організації «Фонд допомоги 
ветеранам та інвалідам Збройних 
сил України», ОКПО 38498741, р/р 
26003128210001, в АТ «Імексбанк», 
м. Одеса, МФО 328384. Про вико-
ристання коштів із цього благодій-
ного рахунку ми готові надати звіт 
за кожну гривню. От нещодавно 
один із місцевих бізнесменів перека-
зав 30 тисяч. На ці гроші військовим 
закупили воду. Ще хочу сказати: вій-
ськових годують приватні підпри-
ємці. З початку року держава забор-
гувала їм уже 2,5 мільйона гривень. 
То було би дуже добре, якби розра-
хувалися. 

— Ви маєте змогу дивитися 
українське телебачення? 

— Українське телебачення ви-
мкнули з кабельних мереж. Його 
можна побачити через супутникову 
антену й Інтернет. Хто хоче — може 
знайти. 

— Незважаючи на скрутну си-
туацію, у соцмережах доводилося 
зустрічати доволі оптимістичні за-
яви щодо курортного сезону: мов-
ляв, до нас приїдуть росіяни. 

— Крім громадської роботи, я 
ще є директором турфірми. Тому 
можу абсолютно точно сказати: се-
зон зірвано. Всі укладені угоди роз-
риваються. У тому числі росіянами. 
Ми тримаємося. Дуже хочеться, щоб 
усе стабілізувалося. 

Розмовляла Наталка СЛЮСАР 

Лідером президентських пере-
гонів станом на цей момент є 

позафракційний народний депутат 
Петро Порошенко. Як свідчить опи-
тування Центру соціальних і марке-
тингових досліджень «Соціс», його 
підтримує 21,2% українців. 

Другу позицію посідає лідер 
«УДАРу» Віталій Кличко — 14,6%, 
а третю — чільниця «Батьківщини» 
Юлія Тимошенко — 9,7%. 

Нардепа від Партії регіонів 
Сергія Тігіпка підтримали б на ви-
борах 7,1% людей. За лідера КПУ 
Петра Симоненка готові проголосу-
вати 5% респондентів, за керманича 
ВО «Свобода» Олега Тягнибока — 
2,5%, за керівника руху «Правий сек-
тор» Дмитра Яроша — 1,6%, а голову 
руху «Український вибір» Віктора 
Медведчука підтримав би сьогодні 
1% опитаних. 

Крім того, близько 8% респон-
дентів віддали би свій голос іншому 
кандидату в президенти, якого не 
було у списку запропонованих. Про-
те близько 30% виборців заявляють, 

що не знають, за кого б голосували 
на виборах глави держави та чи вза-
галі прийшли б на них. 

Як повідомляється, під час до-
слідження респондентам пропону-
валося зробити також свій власний 
прогноз стосовно того, хто стане 
наступним Президентом України: 
«Скажіть, незалежно від того, кого з 
кандидатів Ви підтримуєте, на Вашу 
думку, хто все-таки переможе на ви-
борах і стане майбутнім Президен-
том України?». 

За прогнозами українців, на пер-
ші позиції виходять ті ж кандидати: 
Порошенко, Тимошенко та Кличко. 
Хоча, за умови достатньо високого 
рейтингу, в перемогу Кличка ви-
борці вірять дещо менше, ніж Тим-
ошенко. 

Близько половини — 48,7% від 
усіх опитаних — не змогло відпові-
сти на це запитання і спрогнозувати, 
хто стане наступним Президентом 
України. 

Водночас дослідження показало, 
що близько 82% виборців готові чи 

скоріше готові взяти участь у голо-
суванні на виборах глави держави, 
близько 13% сказали, що не при-
йдуть на виборчі дільниці. 

Опитування проводилося по 
всій території України методом осо-
бистого інтерв’ю за місцем прожи-
вання респондентів. Метод відбору 
опитуваних — квотна вибірка (за 
ознаками «вік» і «стать»). Статис-
тична похибка (довірчий інтервал) 
становить +/– 2,2%. 
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Парламент Криму ухвалив Декларацію 
про незалежність 

Екс-міністр закордонних справ 
Володимир Огризко закли-

кає ухвалити суворі контрзаходи 
щодо Росії через, як заявив дипло-
мат, вторгнення Москви на тери-
торію України. 

Огризко спонукає вийти зі 
Співдружності незалежних дер-
жав, самостійно відмовитися від 
російського газу, розірвати Хар-

ківські угоди, щоби Чорномор-
ський флот Росії вийшов із Криму 
вже за три роки. 

Крім того, прогнозуючи, що 
Захід не надасть Києву військо-
вої допомоги, колишній міністр 
закликає розпочати роботу над 
створенням ядерної зброї, оскіль-
ки без’ядерний статус уже не дає 
Україні гарантій територіальної 
цілісності. 

«Ставити питання про вихід із 
договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї. Це серйозний крок, 
це принциповий крок, але якщо 
ядерні держави, які взялися за-
безпечувати нашу безпеку, не за-
безпечують і дозволяють порушу-
вати суверенітет, ми маємо право 
на самозахист згідно зі Статутом 
ООН «Виготовлення збагаченого 
урану», — зауважив Огризко. 

Нагадаємо, незважаючи на не-
давні заяви Путіна, військові РФ 
продовжують дислокуватися на 
території України. 

ЄС виділить Україні 
11 мільярдів євро 
Президент Європейської комісії Жозе Мануель 
Баррозу повідомив, що ЄК погодила пакет фінансової 
допомоги для України. Про це він написав у своєму 
Twitter після закінчення засідання комісії, що від-
булось у Брюсселі. За його словами, фінансовий пакет 
складається з коротко- та довгострокових заходів, 
які б забезпечили економічну, технічну і фінансову 
підтримку для України. Економічну допомогу Україні 
обіцяють і у Вашингтоні. 

125
стільки мільйонів гривень ви-
ділить уряд для одноразового 
грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців Криму. Про 
це повідомив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. 
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Парламент Криму ухвалив Де-
кларацію про незалежність 

АРК і м. Севастополя. За затвер-
дження Декларації проголосували 
78 депутатів Верховної Ради АРК. 
Про це повідомили у прес-службі 
ВР АРК. 

Текст Декларації про неза-
лежність Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя: 

«Ми, депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим і 
Севастопольської міської ради, 
виходячи з положень Статуту Ор-
ганізації Об’єднаних Націй і цілої 
низки інших міжнародних доку-
ментів, що закріплюють право на-
родів на самовизначення, а також 
беручи до уваги підтвердження 
міжнародним судом ООН щодо 
Косова від 22 липня 2010 року того 
факту, що одностороннє проголо-
шення незалежності частиною 
держави не порушує будь-які нор-
ми міжнародного права, приймає-
мо спільно рішення: 

1. У разі, якщо в результаті 
майбутнього 16 березня 2014 року 
прямого волевиявлення народів 
Криму буде прийнято рішення 
про входження Криму, включаю-
чи Автономну Республіку Крим і 
місто Севастополь, до складу Ро-
сії, Крим після референдуму буде 
оголошено незалежною і суверен-
ною державою з республіканською 
формою правління. 

2. Республіка Крим буде де-
мократичною, світською і бага-
тонаціональною державою, яка 
зобов’язується підтримувати мир, 
міжнаціональну та міжконфесійну 
злагоду на своїй території. 

3. Республіка Крим як незалеж-
на та суверенна держава в разі від-
повідних результатів референдуму 
звернеться до Російської Федерації 
з пропозицією про прийняття Рес-
публіки Крим на основі відповід-
ного міждержавного договору до 
складу Російської Федерації як но-
вого суб’єкта Російської Федерації. 

Декларація затверджена По-
становою Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим на поза-
черговому пленарному засіданні 
11 березня 2014 року (підписана 
головою Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим В. Кон-
стантиновим) і Постановою 
Севастопольської міської ради 
на позачерговому пленарному 
засіданні 11 березня 2014 року 
(підписана головою Севастополь-
ської міської ради Ю. Дойнико-
вим)». 

Як відомо, 6 березня на поза-
черговому пленарному засіданні 
Верховної Ради АРК прийнято По-
станову «Про проведення загаль-
нокримського референдуму 16 бе-
резня 2014 року». Планується, що 
одним із питань на референдумі 
буде питання про приєднання 
Криму до Російської Федерації. 

Додамо, що офіційний Київ не 
визнає законність такого референ-
думу. Так, ГПУ вже заявила, що з 
огляду на зупинення адміністра-
тивним судом дії відповідної по-
станови Верховної Ради АРК вчи-
нення будь-яких дій, направлених 
на її практичну реалізацію, зокре-
ма щодо підготовки референдуму, 
є незаконним. 

Більшість українців хоче бачити Порошенка наступним 
Президентом 

Огризко закликає створити ядерну зброю 
і розірвати контакти з Росією 

Для референдуму в Криму надрукували 
на 400 тисяч бюлетенів більше 

Для кримського референдуму 
нині надруковано 2,2 мільйона 

бюлетенів, що на 400 тисяч більше 
необхідної кількості, адже на те-
риторії Криму проживає 1,8 млн 
громадян. Про це під час брифін-
гу сказав голова Меджлісу Рефат 
Чубаров. Він розповів про те, що 
нині закладаються можливості 
для здійснення фальсифікацій під 
час проведення голосування. 

«Сьогодні готується участь (у 
референдумі) великої кількості 
людей, які не мають жодного сто-
сунку до Криму. Ось ці спроби 
вилучення та знищення паспортів 
у людей — це спроба створення 
хаосу, щоб у день референдуму ба-
гато хто міг прийти і сказати, що у 
нього забрали паспорт. Насправді 

ж це будуть іноземці, які в’їхали в 
АРК, тобто росіяни», — запевнив 
голова Меджлісу. 

Жінка передає їжу військовослужбовцям через ґрати у військовому містечку на 
аеродромі «Бельбек» поблизу Севастополя, захопленому російськими військовими

Події

Надія Савіцька

Військовим у Криму потрібна допомога 

Україна може підписати угоду 
з Європою у березні 
Про це повідомив в. о. міністра закордонних справ 
України Андрій Дещиця. «У нас бачення таке: якщо є 
політична воля і готовність, то можливою датою міг 
би бути кінець березня», — сказав він. За словами 
дипломата, всі сторони працюють над тим, щоб під-
писати цей документ якомога швидше: «Для того щоб 
підписати політичну частину Угоди про асоціацію, 
практично все готово. Є заява з боку Європейської 
ради, є заява з боку уряду України». 

За нього сьогодні готові голосувати 21,2% українців 


